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                                                                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

ที…่…………………………………..  วันที่   ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายงานสรุปผลประเมินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

                  ตามท่ีข้าพเจ้านางบุปผา  พันธุ  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนนั้น บัดนี้
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”ได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว  จึงสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามเอกสารดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                   
 

ลงชื่อ        

                                                                        ( นางบุปผา  พันธุ) 
                                                                  หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ทราบ 
❑ .......................................................................... 

       ลงชื่อ               
                   (นายสมชาย  คำรักษ์)             

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

 
 
 
 
 



 
 
   

 



แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ช่วยเหลือนักเรยีน
จำแนกตามกลุ่ม 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น  

นักเรียนได้รับ
การดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน 
มีระบบการจัดการและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 - - ครูที่ปรึกษา
ดูแลนักเรียน

ใกล้ชิดด ี

นายวิชิต   
มีศรีสรรค ์

๒ โครงการ
โรงเรียนอุ่นใจ 

ผู้ปกครองมั่นใจ
ในสวัสดิภ์าพของ
นักเรียนขณะที่อยู่
ในโรงเรียน 

นักเรียนและ
บุคลากรครู

ทุกคน 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมหาราช 
“ประชานิมิต” 
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดภิาพและ
สวัสดิการที่ด ี

นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมหาราช 
“ประชานิมิต” ได้รับ
ความปลอดภัยในสวสัดิ
ภาพและสวัสดิการที่ด ี

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนไดร้ับความ
ปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพและสวสัดิการที่
ด ี

 ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ งานพยาบาล
ได้
ประสานงาน
กับเทสบาล
ตำบลมหาราช
สนับสนุน
งบประมาณ
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

นายปฺฏิพัฒน์ 
เสาวรส 
นายวิชิต มีศรี
สรรค ์

๓ โครงการ
ส่งเสรมิ
ประชาธปิไตย
ในโรงเรยีน 

นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจและมี
จิตสำนึกในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

นักเรียน  ทุก
คน 

นักเรียน
บริหารงานใน
ระบบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนทุกคนมสี่วน
ร่วมในการบรหิารงาน
คณะกรรมการ 
นักเรียน 

นักเรียนเคารพสิทธิ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  ความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
การแบ่งหน้าท่ีและ
การทำงานเป็นทีม 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  นายวิชิต  
มีศรีสรรค ์
นายธวัชชัย 
พันธ์พฤกษ์ 



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๔ โครงการสื่อ
สมัพนัธช์มุชน
กบัโรงเรยีน 

จัดกิจกรรมที่
สร้าง
ความสัมพันธ์
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่าง
สถานศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหา
ความรู้และ
บริการชุมชน 

สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
๘๐ มคีวามพึงพอใจ
ในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

 ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ โรงเรียน
ประชาสมัพัน
ธ์กิจกรรม
ต่างๆจาก
เว็บไซต์
โรงเรียน 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 

๕ โครงการ
พัฒนาการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

เพื่อให้
สถานศึกษามี
ระบบบรหิาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ 

ครู  นักเรียน  
ทุกคน 

สถานศึกษามี
ระบบบรหิาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีการกระจาย
อำนาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษา 
บริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช้หลักการมสี่วนร่วม 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจดัการอยา่งมี
คุณภาพ 

 ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ บริหารงาน
โดยใช้
หลักการ
กระจาย
อำนาจ 

นางบุปผา  
พันธ ุ

๖  โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
งาน ผู้บริหาร 
องค์กร เพื่อน
ร่วมงานและ
นักเรียน เข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์กร 

บุคลากร 
ทุกคน 

 

ครูและบุคลากร  
มีจิตสำนึกท่ีดี
ต่อองค์กรและ
สังคม มี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
นำปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและ
การดำเนินชีวิต   

ครูและบุคลากร  มี
จิตสำนึกท่ีดตี่อองค์กร
และสังคม มีคณุธรรม 
จริยธรรมและนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ทำงานและการดำเนิน
ชีวิต   

 

ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมหาราช 
“ประชานิมิต” 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  นางรุ่งนภา 
ปราบแก้ว 



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนา
ระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

เพื่อจัดระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ครูผูส้อนมี
คุณภาพตา
มาตรฐาน
โรงเรียน และ
มาตรฐานของ 
สมศ. 
โครงการ 
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 
ครูผูส้อนมี
คุณภาพตา
มาตรฐาน
โรงเรียน และ
มาตรฐานของ 
สมศ. โครงการ 
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครผูู้สอนมี
คุณภาพตามาตรฐาน
โรงเรียน และ
มาตรฐานของ สมศ. 
โครงการ ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครผูู้สอนมี
คุณภาพตามาตรฐาน
โรงเรียน และ
มาตรฐานของ สมศ. 
โครงการ ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
โรงเรียน 
รับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 
2-4 ธ.ค.62 

๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครูทุกคน
ร่วมกันในการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียน 
ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู ้

นางบุปผา  
พันธ ุ

๘ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาล
จนถึงการจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(เรียนฟรี 
15 ปี) 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
ผลทดสอบ
ทางการศึกษาให้
สูงขึ้น 

 

นักเรียนทุก
คน 

ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นส่งผลให้
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดับชาตสิูงขึ้น
กว่าเดิม 

ครูมีการจัดการเรยีน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งผลใหผู้้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาตสิูงขึ้น
กว่าเดิม 

ครูมีการจัดการเรยีน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งผลใหผู้้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาตสิูงขึ้น
กว่าเดิม 

 - - เป็นไปตาม
ระเบียบ 

นางสาวศุภ
รักษ์ จงรักษ์ 



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๙ โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

นักเรียนทุก
คน 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใน 
8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้อยู่ใน
ระดับด ี

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มสาระการเรียน

รู้อยู่ในระดบัด ี

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มสาระการเรียน

รู้อยู่ในระดบัด ี

✓ 
ผลสัมฤทธ์ิ  

O-net สูงขึ้น 
ม.๓ อันดับ ๓

ของเขต 

๑๘๗,๗๘๐ ๑๘๗,๗๘๐  

นางสาวอร
อนงค์ 

ทิพยชล 

๑๐ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรมใน
สถานศึกษา 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
เห็นคุณคา่ทาง

คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง

ประสงค ์

นักเรียนทุก
คน 

นักเรียน
โรงเรียน
มหาราช 
“ประชานิมิต”  
ทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนโรงเรียน
มหาราช “ประชา
นิมิต”  ทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

นักเรียนโรงเรียน
มหาราช “ประชา

นิมิต”  ทุกคนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม 

✓ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 

นายธวัชชัย  
พันธ์พฤกษ์ 

๑๑ โครงการส่งเสริม
ทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
สร้างนิสยัใฝ่รู้
ด้วยตนเอง 

นักเรียนมีทักษะ
ในการคิด
วิเคราะห์ คดิ
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่าง
เป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์
รวม 
 
 
 

นักเรียนทุก
คน 

นักเรียนมีทักษะ
ในการคิด
วิเคราะห์ คดิ
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่าง
เป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์
รวม 

นักเรียนมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม 

นักเรียนมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม 

✓ ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ นักเรียนมี
ทักษะการคิด 

วิเคราะห์  
แสวงหา

ความรู้ตาม
ช่วงวัย 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๑๒ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา 

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

นักเรียนทุก
คน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

✓ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ทุกกลุ่มสาระ
ส่งเสริมการ
แข่งขันศิลป 
หัตถกรรม 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 

๑๓ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้และ
การบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาการเรียนรู ้

เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดี  มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

สถานศึกษา สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา  
ปรับปรุง  
ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี  วัสดุ
อุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน
โดยปลอดภัย
และมี
สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  
ส่งผลให้
นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 

สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งานโดย
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ส่งผล
ให้นักเรียนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน 

สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนา  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี  วัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้
งานโดยปลอดภัย
และมสีภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่งผลให้
นักเรียนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน 

✓ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ หน่วยงาน
ภายนอกมา
ให้การ
สนับสนุนชุด
นักเรียนชุด
กีฬาให้กับ
นักเรียน 

นางบุปผา  
พันธ ุ



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพึงพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ ได้รับอนมุัติ

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

๑๔ โครงการ แนะ
แนวการศึกษา 
และการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อนักเรียนมี
ความรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและ
หาความรูเ้กี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

นักเรียน ม.๓
และ ม.๖ 

นักเรียนได้
รับทราบข้อมลู
เกี่ยวกับ
สถานศึกษา 
ระบบการศึกษา 
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเสรมิ
สัมฤทธิผลและ
แนวคิดการ
ดำเนินชีวิตทาง
การศึกษาท่ี
เหมาะสม 

นักเรียนได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเสรมิ
สัมฤทธิผลและแนวคิด
การดำเนินชีวิตทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

นักเรียนได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเสรมิ
สัมฤทธิผลและ
แนวคิดการดำเนิน
ชีวิตทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม 

✓ - - นักเรียนได้มีที่
เรียนตามที่
ตั้งเป้าหมาย
ไว้๘๐% อีก 
๒๐% ทำงาน 

นางรุ่งนภา 
ปราบแก้ว 

๑๕ โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 
 

เพื่อพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาให้
เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและ
ท้องถิ่น 

ครูและ
นักเรียนทุก
คน 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่
เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีหลักสตูร
ที่เหมาะสมกับผู้เรยีน
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่เหมาะสม
กับผู้เรยีนและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

✓ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ มีหลักสูตร
สถานศึกษา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
และการวดัผล
ประเมินผล
การเรยีน
ร่วมกับ
วิทยาลัยการ
อาชีพ
มหาราช 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 



ที ่
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ
(ความพงึพอใจ) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการได้

จริง 

งบประมาณ ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมิน
และรายงาน
ผลโครงการ 

ได้รับอนมุัติ
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

๑๖ โครงการนิเทศ
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึน
ด้วยเทคนิคการ
สอนเฉพาะที่
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

ครู บุคลากร
ทุกคน 

ครูไดร้ับการ
แนะนำเพื่อการ
สอนและไดร้ับ
กำลังใจในการ
พัฒนาต่อเนื่อง 

ครูไดร้ับการแนะนำ
เพื่อการสอนและได้รับ
กำลังใจในการพัฒนา
ต่อเนื่อง 

ครูไดร้ับการแนะนำ
เพื่อการสอนและ
ได้รับกำลังใจในการ
พัฒนาต่อเนื่อง 

✓ - - ครูทุกคน
ได้รับการ
นิเทศจกา
ผู้บริหาร 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 

๑๗ โครงการส่งเสริม
งานวิจัยในช้ัน
เรียนและ
ทางการศึกษา 

  เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการทำ
การวิจัยในช้ัน
เรียน 

ครูทุกคน
ได้รับการ
อบรมในการ
ทำวิจัยในช้ัน
เรียน 

ครูทำการวิจัย
ในช้ันเรียนได้
อย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  
เรื่อง 

ครูทำการวิจัยในช้ัน
เรียนได้อย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  เรื่อง 

ครูทำการวิจัยในช้ัน
เรียนได้อย่างน้อย
ภาคเรยีนละ  1  
เรื่อง 

✓ - - ครูทุกคน
จัดทำวิจัยใน
ช้ันเรียน 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 

๑๘ โครงการพัฒนา
หลักสตูรทวิ
ศึกษา 

เพื่อให้หลักสตูร
สถานศึกษามี
รายวิชาและ
กิจกรรมที่
หลากหลายเลือก
เรียนตามความ
สนใจ 

นักเรียนมี
ทักษะพื้นฐาน 
ความรู้ที่
จำเป็นต่อการ
นำไปใช้ใน
อนาคต 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่
เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น 

สถานศึกษามีหลักสตูร
ที่เหมาะสมกับผู้เรยีน
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่เหมาะสม
กับผู้เรยีนและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

✓ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เปิดหลักสูตร
ทวิศึกษา สาย
สามัญกับสาย
วิชาชีพ
หลักสตูร
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เป็นปีท่ี 
๒ แล้ว 

นางสาวอร
อนงค์ 
ทิพยชล 

 
 
 
 



 
สรุปกิจกรรมเด่น  

๑. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ใกล้ชิด 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ - ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงในกลุ่มสาระภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในกลุ่มสาระภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยใฝ่รู้ - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ใน
แบบกลุ่มความร่วมมือหรือส่วนบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดสอนวิชา IS1 Is2  

๔. โครงการโรงเรีนอุ่นใจ - นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคม มีการพัฒนาตนเองตามระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาชอง
สถานที่ของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลมหาราช สนับสนุนงบประมาณตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ
ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนซึ่งจากการตรวจพบปรากฎว่าส่วนมากนักเรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน  

๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา – โรงเรียนมหราช “ประชานิมิต” ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเปิดหลักสูตรทวิศึกษา สายสามัญกับสายวิชาชีพ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นปีที่ ๒ แล้ว การวัดผลประเมินผลการเรียนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

สิ่งท่ีควรพัฒนา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระอ่ืนๆให้มีผลคะแนนสูงกว่าระดับ ประเทศ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีทักษะที่ดีในการทำงาน 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพช่องปาก  ฟัน 

     ๔. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
      ๕. การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งพัฒนาเยาวชนที่สำคัญของชุมชน 
      ๖. การส่งเสริมให้ครูผู้สอน เป็นครูมืออาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน 

 
   
 

            ลงชื่อ  หัวหน้างานแผนงาน 
                (นางบุปผา พันธุ)  


